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Poznań, 2 grudnia 2021 r. 

 
Magiczne święta w Posnanii 

 

Przejazd świąteczną kolejką i wizyta w wiosce św. Mikołaja oraz pamiątkowe zdjęcia w 

świątecznym studio fotograficznym to wyjątkowe atrakcje dla odwiedzających Posnanię w 

przedświątecznym czasie. Od 1 do 23 grudnia warto odwiedzić Posnanię żeby kupić i spakować 

prezenty, ale również po to, aby poczuć magiczną, świąteczną atmosferę. Posnania dba o klientów 

i personelu przypominając o zachowaniu zasady DDM – utrzymaniu dystansu, dezynfekcji rąk 

oraz poprawnym noszeniu maseczek, aby pobyt w centrum był dla wszystkich bezpieczny i 

komfortowy. 

 

Magia świąt  

Dzięki dekoracjom i świątecznym przebojom wewnątrz oraz iluminacjom na zewnątrz w Posnanii zrobiło 

się już świątecznie. Aby umilić rodzinne wizyty, od 1 do 23 grudnia Posnania zaprasza do odwiedzin w 

Alpejskiej Wiosce i spotkania z Elfami, Panią Mikołajową i przede wszystkim – ze Świętym Mikołajem. 

Wspaniałą atrakcją jest także przejażdżka Świąteczną Ciuchcią. 

 

 – Przejazd kolejką i wizyta w wiosce św. Mikołaja to dobrze znane świąteczne rytuały w Posnanii. Dzięki nim klienci 

mogą poczuć wyjątkową atmosferę i przez chwilę odpocząć od grudniowej gorączki przygotowań. te atrakcje to doskonała 

zabawa dla klientów w każdym wieku. Każdy z nas lubi w Święta przypomnieć sobie dziecinną radość, którą przeżywał i 

zasługuje na odrobinę świątecznej magii – przekonuje Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu Posnanii. 

 

Wioska Św. Mikołaja znajduje się w Crystal Forum koło szklanych schodów i jest otwarta codziennie w 

godzinach 10:00-20:00. Gospodarzami wioski są Elfy, natomiast Mikołaja można spotkać od poniedziałku 

do czwartku w godzinach 16:00-20:00 oraz w piątki, soboty i niedziele handlowe w godzinach 12:00-20:00. 

Odwiedziny w Wiosce są bezpłatne. 

 

Przystanek początkowy kolejki jest zlokalizowany w Atrium, obok Food Fyrtla. Kolejka będzie kursować 

od poniedziałku do czwartku w godzinach 14:00-20:00 oraz w piątki, soboty i niedziele handlowe w 

godzinach 12:00-20:00. Aby przejechać się kolejką wystarczy okazać paragon za zakupy w Posnanii lub 

Kartę Stałego Klienta. 

 

Pamiątkowe zdjęcia świąteczne i pakowanie prezentów 

Święta to czas, który chcemy zapamiętać. Posnania zaprasza wszystkich klientów na darmową sesję 

zdjęciową w magicznej, świątecznej oprawie. Zdjęcia będzie można zrobić w dniach 4-5 oraz 11-12 grudnia 

(sobota i niedziela) w godzinach 12:00-18:00 w strefie Food Fyrtel. Wyjątkowe pamiątki stworzone z 

rodziną, przyjaciółmi lub pupilem będzie można dodatkowo wydrukować w CEWE Fotojoker – wydruk 

dwóch zdjęć z sesji w formacie 10 x 15 cm jest bezpłatny.  

 

Prezenty kupione w Posnanii, za okazaniem paragonu będzie można bezpłatnie zapakować w piątki (w 

godz.12:00-22:00), w soboty (w godz. 11:00 -22:00), w niedziele (w godz. 12:00 – 21:00) oraz w Wigilię od 
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10:00 do 13:00. Stoisko z pakowaniem prezentów będzie dostępne w Premium Lounge (na poziomie  

-1, obok różowego wjazdu na parking i szatni). 

 

Idealny pomysł na prezent – karta podarunkowa 

Tym, którzy nie mają pomysłu na zakup konkretnego prezentu pod choinkę, z pomocą przychodzi karta 

podarunkowa. Karta oparta jest na systemie elektronicznej formy płatniczej, którym można bezpiecznie i 

wygodnie płacić za towary i usługi na terenie Posnanii, w sklepach akceptujących płatności kartą za 

wyjątkiem Poczty Polskiej, placówek bankowych oraz kantorów. Kartę można doładować jednorazowo 

 i jest ona ważna do wyczerpania środków lub do 12 miesięcy od daty zakupu.  

 

Kartę można kupić bez dodatkowych opłat bezpośrednio w Posnanii, w punkcie Info w Atrium, płacąc 

kartą lub gotówką (kwota zasilenia od 30 do 4000 zł), a także za pośrednictwem strony internetowej 

https://posnania.flex-e-card.pl/ (kwota zasilenia od 50 do 1000 zł). Karta podarunkowa to również świetne 

rozwiązanie prezentowe dla pracowników i partnerów biznesowych jest zwolniona z podatku dochodowego 

od osób fizycznych i nie jest obciążona podatkiem VAT, ani składką ZUS. 

 

Clifford zachęca do pomocy zwierzętom  

Wydarzeniem towarzyszącym premierze filmu „Clifford. Wielki czerwony pies” będzie zbiórka karmy oraz 

potrzebnych przedmiotów codziennego użytku dla poznańskiego schroniska. Każdy, kto w dniach 13-18 

grudnia wspomoże zbiórkę dla zwierzaków, otrzyma grawerowany identyfikator dla psa, a na najmłodszych 

czekają również foldery z kolorowankami i zabawami.  

 

Zbiórka będzie prowadzona w Forum na poziomie 0 w godzinach 13:00-19:00, a w sobotę 18 grudnia od 

11:00 do 18:00. Tego dnia na odwiedzających strefę i wspierających zbiórkę będą czekać dodatkowe atrakcje: 

dla dzieci zajęcia w Psiej Szkole (o godz. 12:00, 13:00, 14:00 i 16:00) a o godz. 15:00 i 17:00 spotkania z 

behawiorystami i osobami, które są związane ze zwierzętami. Ponadto przez cały dzień animatorki będą 

malować buzie. 

 

Świąteczne godziny otwarcia 

We wszystkie przedświąteczne soboty Posnania będzie otwarta wcześniej niż zwykle, bo już od 9:00 do 

22:00, a w dwie grudniowe niedziele handlowe, 12 i 19 grudnia w godzinach 10:00-21:00. Ostatnie 

przedświąteczne zakupy będzie można zrobić w Wigilię w godzinach 9:00-13:00.  

Na ostatnie zakupy w 2021 roku Posnania zaprasza 31 grudnia w godzinach 10:00-17:00. 25 i 26 grudnia,  

1 stycznia oraz 6 stycznia (święto Trzech Króli) będą działać lokale nieobjęte zakazem handlu w niedziele.   

 

Bądźmy bezpieczni, bądźmy odpowiedzialni 

Posnania funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi regulacjami i wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego - nie inaczej będzie również w okresie przedświątecznym.  - W przestrzeni centrum obowiązuje 

zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu. Dodatkowo w ramach wdrożonych procedur w Posnanii jest 

prowadzona dezynfekcja i ozonowanie.  Przypominamy klientom o zachowaniu reguł umożliwiających bezpieczny i 

komfortowy pobyt w centrum, abyśmy dbali o siebie nawzajem i mogli wszyscy życzyć sobie zdrowych i wesołych świąt - mówi 

Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii.  
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Klienci, którzy nie mają przy sobie maseczki, otrzymują ją przy wejściu od pracownika ochrony. O 

przestrzeganiu zasad przypominają również personel, odpowiednie grafiki oraz komunikaty głosowe. 

Posnania włączyła się również do akcji Polskiej Rady Centrów Handlowych „Bezpieczna witryna – bierz 

przykład z manekina”. Wejścia do lokali są oznaczone specjalnymi emblematami „Maska? Proszę!” oraz 

„Maskę noszę, nie roznoszę”. Marek Ćwiek przypomina również  

o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni Posnanii w specjalnie przygotowanym filmie. 

 

Link do filmu: Bezpieczne zakupy w Posnanii - YouTube 

 

 

Kontakt dla mediów:  

Michalina Dolińska  

Rzecznik Prasowy Posnania   

#all about you   

email: md@qacommunications.com   

 tel. 881 931 300  
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